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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Dasar Teori 

2.1.1 Fungsi Produksi 

 Fungsi produksi didefinisikan sebagai hubungan teknis antara input dengan 

output, yang mana hubungan ini menunjukkan output sebagai fungsi dari input. 

Fungsi produksi dalam beberapa pembahasan ekonomi produksi banyak diminati dan 

dianggap penting karena (Soekartawi, 1990) :  

1. Fungsi produksi dapat menjelaskan hubungan antara faktor produksi dengan 

produksi itu sendiri secara langsung dan hubungan tersebut dapat lebih mudah 

dimengerti.  

2. Fungsi produksi mampu mengetahui hubungan antara variabel yang 

dijelaskan (Q), dengan variabel yang menjelaskan (X) serta sekaligus mampu 

mengetahui hubungan antar variabel penjelasnya (antara X dengan X yang 

lain). Secara matematis sederhana, fungsi produksi dapat ditulis sebagai 

berikut :  

Output =ƒ(input).....................................................................(2.1)  

Q = f(X1, X2, X3, ..., Xi)  

Dimana : 

Q  = output 

   Xi = input yang digunakan dalam proses produksi; i = 1,2,3,. n.  

Input yang digunakan dalam proses produksi antara lain adalah modal, tenaga kerja, 

dan lain-lain. Dalam ilmu ekonomi, Output dinotasikan dengan Q sedangkan input 

(faktor produksi) yang digunakan biasanya (untuk penyederhanaan) terdiri dari input 

kapital (K) dan tenaga kerja (L). Dengan demikian :  

Q = f(K,L)…………………………………………………………………….(2.2) 

 

Salah satu bentuk model nonlinier adalah fungsi produksi Cobb-douglas. 

Fungsi produksi Cobb-douglas yaitu suatu fungsi yang melibatkan dua atau lebih 

variabel, yaitu variabel yang satu disebut variabel terikat (variabel yang dijelaskan, 
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yaitu Y), dan variabel yang lain disebut variabel bebas (variabel yang menjelaskan, 

yaitu X). Fungsi Cobb-douglas diperkenalkan oleh Cobb C. W dan Douglas P.H pada 

tahun 1928 melalui artikel yang berjudul A theory of Productiondi majalah ilmiah 

American Economic Review18 (Suplement) halaman 139 sampel 165 (Soekartawi, 

1990). Secara sederhana formulasi fungsi produksi Cobb-douglas adalah sebagai 

berikut : 

  Q= AL
a 
K

b
  

Keterangan : 

  Q : Output 

  A : Konstanta  

  L : Tenaga Kerja (labour) 

  K : Modal (capital) 

  a,b : Elastisitas input faktor produksi 

Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam menggunakan fungsi 

produksi Cobb-douglas, yaitu :  

1. Tidak ada nilai pengamatan yang bernilai nol atau suatu bilangan yang 

besarnya tidak diketahui (infinite). 

2. Tidak ada perbedaan teknologi pada pengamatan. 

3. Tiap-tiap variabel x adalah persaingan sempurna. 

4. Perbedaan lokasi (pada fungsi produksi) adalah tercakup pada faktor 

kesalahan (Soekartawi, 1990). 

 

2.1.2 Produktivitas 

Produktivitas merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai 

perbandingan luaran (output) dengan masukan (input). Dimana produktivitas 

merupakan ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan 

dimanfaatkan untuk mencapai hasil optimal. Produktivitas dapat digunakan sebagai 

tolak ukur keberhasilan suatu industri dalam menghasilkan barang atau jasa. Sehingga 

semakin tinggi perbandingannya, berarti semakin tinggi produk yang dihasilkan. 

Ukuran-ukuran produktivitas bisa bervariasi, tergantung pada aspek-aspek output atau 
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input yang digunakan sebagai agregat dasar, misalnya: indeks produktivitas buruh, 

produktivitas biaya langsung, produktivitas biaya total, produktivitas energi, dan 

produktivitas bahan mentah (Samuelson dan William, 1992). 

Dalam ilmu ekonomi pertanian produktivitas merupakan perbandingan antara 

hasil yang diharapkan akan diterima pada waktu panen (penerimaan) dengan biaya 

(pengorbanan) yang harus dikeluarkan. Hasil yang diperoleh petani pada saat panen 

disebut produksi, dan biaya yang dikeluarkan disebut biaya produksi. Usahatani yang 

bagus merupakan usahatani yang produktif atau efisien. Usahatani yang produktif 

berarti usahatani yang memiliki produktivitas yang tinggi. Pengertian produktivitas 

ini merupakan penggabungan antara konsepsi efisiensi usaha (fisik) dengan kapasitas 

tanah. Efisiensi fisik mengukur banyaknya hasil produksi (output) yang diperoleh 

dari satu kesatuan faktor produksi (input). Jika efisiensi fisik kemudian di nilai 

dengan uang maka akan dibahas efisiensi ekonomi. Sedangkan kapasitas dari 

sebidang tanah tertentu menggambarkan kemampuan sebidang tanah untuk menyerap 

tenaga dan modal sehingga memberikan hasil produksi bruto yang sebesar-besarnya 

pada tingkatan teknologi tertentu. Jadi secara teknis produktivitas merupakan 

perkalian antara efisiensi (usaha) dan kapasitas tanah. Dalam setiap panen padi, 

petani akan menghitung berapa hasil bruto produksinya, yaitu luas tanah dikalikan 

hasil satuan luas. Hasil bruto yang didapat kemudian dikurangi dengan biaya-biaya 

yang harus dikeluarkan petani, yaitu biaya pupuk, bibit, biaya pengolahan tanah upah 

menanam, upah membersihkan rumput dan biaya panen yang biasanya berupa bagi 

hasil. Setelah semua biaya-biaya tersebut dikurangi maka petani akan memperoleh 

hasil bersih atau hasil netto. Apabila hasil bersih usahatani besar maka akan 

menunjukkan rasio yang baik dari nilai hasil dan biaya. Makin tinggi rasio berarti 

usahatani makin efisien (Mubyarto, 1989).   

 

2.1.3  Konsep Perilaku Petani Terhadap Risiko 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Risiko adalah akibat yang 

kurang menyenangkan (merugikan, menyenangkan) dari suatu perbuatan atau 

tindakan. Menurut Athur (2000), risiko adalah prospek suatu hasil yang tidak disukai 
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(operasional sebagai deviasi standar). Menurut Hanafi (2006) risiko merupakan 

besarnya penyimpangan anatara tingkat pengembalian yang diharapkan (expected 

return - ER) dengan tigkat pengembalian aktual (actual return). 

 Menurut Vaughan dan Elliott (1997), risiko didefiniskan seabagai :  

a. Kans kerugian – the chance of loss 

b. Kemungkinan kerugian – the possibility of loss 

c. Ketidakpastian – uncertainty 

d. Penyimpangan kenyataan dari hasil yang diharapkan – the spersion of actual 

from expected result  

e. Probabilitas bahwa suatu hasil berbeda dari yang diharapkan – the probability 

of any outcome different from the one expected 

Dapat diambil kesimpulan bahwa definisi risiko adalah suatu kondisi yang 

timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang 

mungkin terjadi. 

Penilaian risiko usaha petanian dilakukan dengan mengukur nilai 

penyimpangan yang terjadi (Anderson dkk.,1997, Elton dan Gruber, 1995, Fariyanti, 

2008) terdapat beberapa ukuran risiko diantaranya adalah nilai varian (variance), 

standar deviasi (standard deviation), dan koefisien variasi (coefficient variation). 

Koefisien variasi dapat diukur dari rasio standar deviasi dengan return yang 

diharapkan (expected return dari suatu aset) penghasilan dapat berupa pendapatan 

produksi atau harga.   

Perilaku petani dalam menghadapi risiko dapat dikategorikan menjadi: a). 

usaha yang diarahkan untuk kemungkinan timbulnya risiko, dan b). tindakan yang 

ditujukan untuk mengurangi dampak risiko (Jolly, 1983). Kedua perilaku petani 

tersebut menurut Matlon (1991) dapat dibedakan menjadi: a). strategi pengendalian 

risiko ex antre: adalah perilaku petani sebelum terjadi risiko, perilaku ini dirancang 

untuk mempersiapkan usahatani agar tidak berada pada posisi yang terlalu rawan 

pada saat terjadi risiko, b). strategi pengendalian risiko interactive: adalah perilaku 

petani pada saat terjadi risiko, perilaku ini melibatkan realokasi sumber daya agar 

dampak risiko terhadap produksi dapat diminimalkan, c). strategi pengendalian risiko 
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ex post: adalah perilaku petani setelah terjadi risiko, perilaku ini diarahkan untuk 

meminimalkan dampak risiko berikutnya. Ketiga jenis perilaku tersebut saling 

bergantung satu dengan yang lainnya, yang implementasinya secara langsung 

tercermin pada teknik usahatani kedelai yang dilakukan petani. 

Sikap petani sebagai pembuat keputusan dalam menghadapi risiko produksi 

dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori sebagai berikut : (Robinson dan Barry, 

1987; Fariyanti, 2008) : pertama, pembuat keputusan yang menghindari risiko 

produksi (risk aversion). Sikap ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan ragam 

(variance) dari keuntungan maka pembuat keputusan akan mengimbangi dengan 

menaikkan keuntungan yang diharapkan yang merupakan ukuran tingkat kepuasan 

(utilitas). Kedua, pembuat keputusan yang berani menghadapi risiko produksi (risk 

taker). Jika terjadi kenaikan ragam keuntungan maka pembuat keputusan akan 

mengimbangi dengan menurunkan keuntungan yang diharapkan. Ketiga, pembuat 

keputusan yang netral terhadap risiko produksi (risk neutral). Jika terjadi kenaikan 

ragam keuntungan maka pembuat keputusan tidak akan mengimbangi dengan 

menaikkan atau menurunkan keuntungan yang diharapkan. 

Ellis (1988) dalam bukunya “Peasant Economics” menyatakan bahwa 

perilaku petani dalam menghadapi risiko produksi dikategorikan menjadi tiga, yaitu 

menolak risiko (risk averse), netral risiko (risk neutral), dan mengambil risiko (risk 

taker). Penjelasan tentang teori utilitas pilihan dengan memasukkan unsur risiko 

berkaitan dengan perilaku petani terhadap risiko diperlihatkan dalam Gambar 2.1. 

 

  Gambar 2.1. Teori Utilitas Pilihan dengan Memasukkan Unsur Risiko 

Sumber : Ellis, 1988 
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Ellis (1988) mengungkapkan bahwa respon terhadap risiko produksi 

didasarkan pada kekuatan kepercayaan personal atas peluang terjadinya suatu 

kejadian dan evaluasi personal atas potensi konsekuensi yang menyertainya. Konsep 

tersebut konsisten dengan konsep maksimisasi utilitas personal di mana individu 

senantiasa memaksimumkan kesejahteraannya terhadap tujuan obyektif personal. 

Asumsinya adalah preferensi antar berbagai alternatif pilihan yang disebut sebagai 

Certainty Equivalent (CE). Asumsi tersebut memungkinkan alternatif yang berisiko 

tinggi dan yang tidak diletakkan dalam skala preferensi personal pengambil 

keputusan (petani). 

Beberapa definisi dan posisi pengambilan keputusan yang dapat diturunkan 

dari gambar di atas adalah sebagai berikut (Ellis, 1988; Ellis, 2003) : 

1. DC menunjukkan hubungan linier antara utilitas dan pendapatan yang memiliki 

kemiringan (slope) positif. Artinya jika pendapatan individu meningkat maka akan 

meningkatkan utilitas individu. 

2. I1 dan I2 adalah dua tingkat pendapatan individu yang berisiko dengan probabilitas 

yang berbeda (P1=0.6 dan P2=0.4). 

3. Kepuasan yang diharapkan (expected utility) : E(U) =P1.U(I1)+ P2.U(I2) 

merupakan penjumlahan utilitas yang diperoleh dari pendapatan I1dan I2. 

4. Nilai uang yang diharapkan (expected money value) : EMV = P1.I1+ P2.I2 

merupakan gambaran dari pendapatan rata-rata yang diduga dibandingkan dengan 

yang diharapkan. 

5. Bersikap menolak risiko produksi (risk averse) : IA< EMV di mana fungsi utilitas 

di atas DEC yang menunjukkan Diminishing Marginal Utility ofIncome. EMV-IA 

adalah jaminan yang digunakan oleh individu untuk membayar suatu kepastian. 

6. Bersikap netral terhadap risiko produksi (risk neutral) : petani bersikap indeferent 

antara IE dan EMV dan utilitas U (IE) sama dengan E(U) di mana utilitas 

pendapatan tertentu dari IE sama dengan utilitas yang diharapkan (expected utility) 

dari dua pendapatan yang tidak pasti yang merupakan garis DC. 

7. Berani mengambil risiko produksi (risk taker) : petani mengambil peluang untuk 

memperoleh pendapatan tertinggi yaitu pada I1, meskipun peluang untuk memiliki 
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kondisi yang buruk sebesar 0.4. IB–EMV merupakan pendapatan yang tersedia 

untuk membayar perkiraan peluang (opportunit gamble). 

Pengukuran risiko yang dilakukan oleh Just dan Pope (1979) mengacu pada  

metode Moscardi dan dejanvry (1977), yang dilakukan dengan cara memilih  variabel 

yang paling signifikan berpengaruh yang menentukan hasil regresi Y*.  Parameter 

variabel yang paling signifikan berpengaruh digunakan  untuk menentukan tingkat 

perilaku petani dalam menghindari risiko berdasarkan pendekatan ekonometrika. 

Nilai parameter menghindari risiko diperoleh dari persamaan di bawah ini:  

 K(s) =
1

Ѳ
(1 −

Pi.Xi

Py.fi.μy
) 

Persamaan di atas menjelaskan perilaku menghindari risiko (Ks) dari  masing-

masing petani berdasarkan fungsi produksi, koefisien variasi hasil, harga produk dan 

faktor produksi, serta tingkat penggunaan faktor produksi. Berdasarkan metode ini,  

ada tiga klasifikasi petani, yaitu menyukai risiko (0 < K(s)<  0,4), netral terhadap 

risiko (0,4  ≤ K(s)  ≤  1,2), dan menghindari risiko (1,2 < K(s)< 2,0), (Asnah dkk., 

2015). 

Moscardi dan dejanvry (1977) menggunakan pengukuran perilaku dalam 

menghadapi risiko dengan menggunakan hanya satu variabel yang paling signifikann 

dalam fungsi produksi, kemudian hasil akhirnya ada tiga perilaku petani yakni risk 

lover, risk averter, dan risk neutral. Pendekatan analisis pengukuran perilaku dalam 

menghadapi risiko dibeberapa tulisan jurnal. Jurnal-jurnal yang menggunakan 

pendekatan pengukuran perilaku terhadap risiko menurut Moscardi dan dejanvry 

antara lain : Hamal dan Anderson, (1982), Gomes-Limon, dkk (2002), Olarinde, dkk, 

(2007), Lawata, dkk (2011), Dadzie dan Acquah (2012), Thamrin, (2013), Maertens,  

dkk, (2014), Asnah, dkk (2015), dan Kurniati (2015).  
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang dapat digunakan untuk mendukung hasil dan 

pembahasan tampak pada Tabel 2.1. 

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu mengenai faktor yang mempengaruhi produktivitas dan 

perilaku terhadap risiko 
No. Nama Penulis dan judul 

penelitian 

Metode Analisis Hasil Penelitian 

1 Kurniati (2015) 

Perilaku petani terhadap 

risiko usahatani kedelai 

Di Kecamatan Jawai 

Selatan Kabupaten 

Sambas. 

Metode pendekatan Moscardi 

dan de Janvry (1977). 

Sebagian besar petani berperilaku netral 

menghadapi risiko (risk neutral)yakni sebesar 

48,39%, sedang yang berperilaku takut dalam 

menghadapi risiko(risk averter) ada 38,71% dan 

sisanya 12,9% yang menyukai risiko (risk 

lover).Petani yang bersifat netral terhadap risiko 

(risk neutral) yaitu petani yang memiliki sikap 

rasional dalam menghadapi risiko, peluang usaha 

mempunyai harapan keuntungan yang bakal 

diperoleh dan juga peluang risiko mungkin juga 

terjadi. 

2 Asnah, dkk (2015) 

Tinjauan Teoritis Dan 

Empiris Efisiensi, 

Risiko, Dan Perilaku 

Risiko Usaha Tani Serta 

Implikasinya Dalam 

Upaya Pencapaian 

Swasembada Pangan 

Metode pendekatan Moscardi 

dan de Janvry (1977). 

Pada penelitian Asnah, dkk menunjukan bahwa 

dalam penelitian untuk mengetahui perilaku petani 

terhadap risiko menggunakan Metode pendekatan 

Moscardi 

dan de Janvry (1977). 

3 Thamrin (2013) 

Efisiensi Produksi, 

Perilaku Petani 

Terhadap Risiko Dan 

Keberlanjutan 

Usahatani Kopi Arabika 

Di Kabupaten 

Enrekang. 

Metode pendekatan Moscardi 

dan de Janvry (1977). 

Pada penelitian Thamrin menunjukan bahwa dalam 

penelitian untuk mengetahui perilaku petani 

terhadap risiko menggunakan Metode pendekatan 

Moscardi 

dan de Janvry (1977). 

4 Maertens, dkk (2014) 

Why Farmers 

Sometimes Love Risks : 

Evidence From India. 

Metode pendekatan Moscardi 

dan de Janvry (1977). 

Literatur yang luas yang mencoba untuk mengukur 

sikap risiko memiliki kadang-kadang disimpulkan 

mereka dari keputusan ekonomi DSEE, misalnya, 

Moscardi dan De Janvry 1977; 

5 Gomes-Limon, dkk 

(2002) 

Agricultural Risk 

Aversion Revisited : A 

Multicriteria Decision-

Making Approach. 

 

Metode pendekatan Moscardi 

dan de Janvry (1977). 

Hasil menunjukkan berbagai sikap untuk risiko 

kalangan petani, yang terutama menunjukkan 

penurunan penghindaran risiko absolut (DARA) 

dan relatif konstan penghindaran risiko (CRRA), 

dan juga untuk mengetahui perilaku petani terhadap 

risiko menggunakan Metode pendekatan Moscardi 

dan de Janvry (1977). 

6 Dadzie dan Acquah 

(2012) 

Attitudes Toward Risk 

and Coping Responses: 

The Case of Food Crop 

Farmers at Agona 

Duakwa in Agona East 

District of Ghana 

Metode pendekatan Moscardi 

dan de Janvry (1977). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian 

besar petani tanaman pangan yang menghindari 

risiko. Hasil regresi menunjukkan bahwa akses ke 

kredit mikro, status pendapatan, usia, pendidikan 

dan ukuran rumah tangga merupakan penentu yang 

signifikan dari sikap risiko petani.  
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No. Nama Penulis dan judul 

penelitian 

Metode Analisis Hasil Penelitian 

7 Mustadjab danSyafrial 

(2015). 

Economic Behaviors 

ofVirginia Tobacco 

Farmers Households in 

Facing Farming Risks 

in Lombok Island, 

Indonesia. 

 

Regresi Rumah tangga petani virginia di pulau lombok 

merupakan penerima risiko dalam pemgambilan 

keputusan produksi dan alokasi tenaga kerja namun 

menghindari risiko dalam pengambilan keputusan 

konsumsi. Peningkatan produksi dan risiko harga 

tembakau virginia, memberi pengarahan positif 

atau simultan, memberi pengaruh positif terhadap 

perilaku petani dalam produksi, konsumsi, alokasi 

tenga kerja, dimana akan berpengaruh positif 

terhadap pendapatan dan kesejahteraan ekonomi 

rumah tangga petani. 

8 Suryani,dkk (2011). 

Perilaku Petani dalam 

Usahatani Padi di Lahan 

Rawa Lebak. 

 

Statisik deskriptif Pengetahuan petani dalam berusahatani padi rawa 

lebak termasuk dalam kriteria sedang dengan skor 

rata-rata 30,56.Sikap petani dalam berusahatani 

padi termasuk dalam kriteria tinggi dengan skor 

rata-rata 36,96, yang berarti bahwa petani terbuka 

untuk setiap informasi, inovasi, program-program, 

dan anjuran pemerintah dalam kegiatan usahatani 

padi. Keterampilan petani dalam berusahatani padi 

rawa lebak berada pada kriteria sedang yaitu 

dengan skor rata-rata 30,62. Secara keseluruhan, 

perilaku petani dalam berusahatani padi rawa lebak 

berada pada kriteria tinggi dengan jumlah skor rata-

rata 98,14. 

9 Lawata,dkk (2011). 

Analisis efisiensi 

relative dan perilaku 

petani terhadap risiko 

usahatani bawang 

merah di Kabupaten 

Bantul. 

1. Analisis DEA (Data 

Envelopment Analysis) 

dengan asumsi output 

oriented 

2. Analisis regresi 

Ordinary Least Squares 

(OLS) 

3.Analisis fungsi 

produksi Cobb Douglas 

dan model 

heteroskedastisitas Just-

Pope 

4.Metode Moscardi dan 

de Janvry 

Risiko  produksi  sebesar  0,8518(85,18%)  dan  

risiko  pendapatan sebesar 1,2416 (124,16 %). 

Jumlah pupuk organik,jumlah pupuk phonska, 

jumlah fungisida, jumlah  tenaga  kerja,  umur  

petani  dan  pengalaman  usahatani  memiliki  

pengaruh  dan signifikan terhadap risiko produksi, 

sedangkan harga pupuk organik, harga pupuk 

phonska, harga fungisida,  upah  tenaga  kerja, 

umur  petani  dan  pengalaman  usahatani  memiliki 

pengaruh  dan  signifikan  terhadap  risiko  

pendapatan.  Petani  bawang  merah  di  Kabupaten 

Bantul mayoritas memiliki perilaku menolak risiko 

sebanyak 44 petani (73,33%) walaupun usahatani  

bawang  merah  berisiko.  Umur  petani,  

pendidikan,  pendapatan  usahatani  bawang merah 

dan pendapatan luar usahatani bawang merah 

siginifikan dan mempengaruhi perilaku petani 

terhadap risiko. 

10 Hamal dan Anderson 

(1982) 

A  Note On Decreasing 

Absolute Risk Aversion 

Among Farmers In 

Nepal 

Metode pendekatan Moscardi 

dan de Janvry (1977). 

Secara intuitif, petani cenderung menolak risiko. 

menurut Moscardi dan de Janvry 1977 

11 Olarinde, dkk (2007) 

Attitudes Towards Risk 

Among Maize Farmers 

in The Dry Savanna 

Zone of Nigeria: Some 

Prospective Policies for 

Improving Food 

Production 

Metode pendekatan Moscardi 

dan de Janvry (1977). 

Hasil menunjukkan bahwa sekitar 8, 42%, dan 50% 

petani memiliki perilaku menghindar terhadap 

risiko yang rendah, sedang, dan tinggi. Sekitar 72% 

dari variable yang dihipotesiskan ditemukan 

mempengaruhi perilaku menghindar terhadap risiko 

pada sampel petani yang diambil. 
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No. Nama Penulis dan judul 

penelitian 

Metode Analisis Hasil Penelitian 

12 Nabilla dkk (2014). 

Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Dan 

Pendapatan Petani 

Jagung (Studi Kasus: 

Desa Lau Bekeri, 

Kecamatan Kuta 

Limbaru, Kabupaten 

Dele Serdang). 

Metode analisis pertama 

yang digunakan adalah 

fungsi produksi model 

cob-douglas dan metode 

analisis kedua yang 

digunakan adalah fungsi 

pendapatan persamaan 

regresi linier berganda 

(multiple linier 

regression).  

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1). Secara 

serempak, variabel luas lahan, jumlah bibit, jumlah 

pestisida, jumlah pupuk, dan tenaga kerja 

berpengaruh signifikan terhadap produksi jagung di 

daerah penelitian, namun secara parsial variabel 

jumlah bibit, jumlah pestisida, dan tenaga kerja 

berpengaruh sugnifikan terhadap produksi jagung, 

sedangkan variabel luas lahan dan jumlah pupuk 

tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi 

jagung di daerah penelitian. 

13 Amelian dan Budiantara 

(2013). 

Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi 

Produksi Kedelai Di 

Provinsi Jawa Timur 

Dengan Metode Regresi 

Semiparametrik Spline. 

 

Penelitian Ini Menggunakan 

Pendekatan Spline Dengan 

Titik Knot Optimum 

Didapatkan Dari Metode 

Generalized Cross Validation 

(GVC). 

Berdasarkan hasil analisi didapatkan variabel luas 

lahan panen kedelai, alokasi pupuk bersubsidi dan 

ketinggian rata-rata dari permukaan laut merupakan 

variabel yang memberikan pengaruh signifikan 

terhadap produksi kedelai. Nilai koefisien 

determinasi yang dihasilkan dari model regresi 

semiparametrik spline 98,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


